
Program Pew Fellowship dalam Konservasi Laut berusaha memperbaiki kondisi laut dengan menghasilkan 
penelitian berkualitas tinggi dan mendorong komunitas pakar di seluruh dunia untuk berkolaborasi mengatasi 
persoalan yang dihadapi kelautan kita. Program ini menyediakan fellowship bagi para ilmuwan yang sedang 
meniti karier dan para pakar lainnya di seluruh dunia yang memiliki gelar tinggi, rekam jejak yang kuat, dan 
komitmen terhadap konservasi. Melalui program ini, Pew Charitable Trusts telah mendukung lebih dari 180 
tenaga profesional di 39 negara.

Pertanyaan Umum tentang Pew 
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National Oceanic and Atmospheric Administration

P: Bagaimana kerja fellowship?

J: Setiap fellow Pew akan diberikan hibah sebesar USD$150.000, dialokasikan selama tiga tahun, untuk 
menyelesaikan sebuah proyek penelitian yang menghasilkan output berwawasan, perangkat baru, atau praktik-
praktik inovatif untuk meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan laut dunia secara berkelanjutan. 

Melalui pertemuan tahunan dan kegiatan lainnya, penerima hibah memiliki kesempatan untuk bertukar 
pengetahuan dan berkolaborasi dengan para fellow. Fellowship konservasi laut ini telah diadakan setiap tahun 
sejak 1996, sehingga komunitas ini terus berkembang. Semua kegiatan ini mendukung pengembangan jejaring 
profesional yang kuat dan membantu individu fellow Pew mengembangkan dirinya sebagai pemimpin dalam 
konservasi laut.



Kontak: Elizabeth Striano, pejabat, Komunikasi 
Email: estrianofisk@pewtrusts.org 
Situs web proyek: pewtrusts.org/marinefellows

Pew Charitable Trusts digerakkan melalui kekuatan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah terkini yang paling menantang. Pew menerapkan 
pendekatan analitikal yang sangat ketat untuk meningkatkan kebijakan publik, memberitahu publik, dan menggiatkan kehidupan sipil. 

P: Bagaimana Pew menyeleksi fellownya?

J: Kesempatan mengirimkan aplikasi untuk fellowship konservasi laut Pew hanya diberikan melalui undangan. 
Untuk mengajukan aplikasi, calon fellow akan dinominasikan terlebih dahulu. 

Setiap tahun, Pew akan memilih sebuah tim yang terdiri dari para pemimpin dalam bidang konservasi laut untuk 
mengusulkan individu-individu pilihan yang bekerja dalam masalah konservasi laut. Sebuah tim di Pew kemudian 
akan mengundang calon yang diusulkan dan telah memenuhi syarat untuk mengirimkan aplikasi yang terdiri dari 
sertifikat profesional dan proposal proyek berjangka waktu tiga tahun.

Sebuah panitia seleksi internasional yang terdiri dari para pakar—dengan cakupan pengetahuan geografis dan 
pokok masalah—akan menilai setiap aplikasi tersebut dan merekomendasikan penerima fellowship. Proses 
penilaian ini bersifat ketat, dan sistem seleksinya sangat kompetitif.  

Calon fellow akan dinilai berdasarkan catatan akademik mereka atau prestasi profesional lainnya, kepemimpinan 
dan keahlian menyelesaikan masalah, ketertarikan untuk memperbaiki dampak konservasi dalam pekerjaan 
mereka, dan yang terpenting, proposal proyek mereka.

P: Siapa yang berhak menjadi fellow?

J: Fellow konservasi laut Pew secara khusus adalah ilmuwan ilmu alam dan ilmu sosial yang sedang meniti karier 
dengan gelar tinggi, yang terlibat dalam penelitian konservasi laut. Namun demikian, calon kuat fellow dari profesi 
teknik dan sains lainnya dengan sertifikat profesional dan pengalaman relevan juga akan dipertimbangkan. 

Fellow akan berafiliasi dengan berbagai entitas, termasuk universitas, institusi penelitian independen, dan 
organisasi-organisasi konservasi. 

Program ini tidak terbuka bagi:

 • Orang-orang yang secara khusus terlibat bekerja dalam analisis atau negosiasi hukum. 

 • Jurnalis yang bekerja dengan perusahaan media atau surat kabar. 

 • Konsultan atau perorangan yang saat ini menjalankan pendanaan dari Pew Charitable Trusts. 

 • Kandidat doktor (Ph.D.) dan mereka yang sedang menjalani masa pasca doktoral.   

 • Perorangan dari negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan AS atau kemampuan 
menjalankan transaksi finansial dengan institusi-institusi di AS.

Setiap individu dapat dinominasikan beberapa kali tapi hanya bisa dinilai sekali untuk menerima fellowship.

P: Di manakah program ini bisa saya pelajari?

J: Informasi lebih lanjut tentang Program Pew Fellows dalam bidang Konservasi Laut dan para penerima hibah 
terdahulu dapat ditemukan di situs web kami, atau Anda bisa langsung menghubungi staf Pew lewat email di 
marinefellows@pewtrusts.org. 
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